
Dimarts, 3 - Dimecres, 4  de desembre del 2013 Diari de Sabadell 31
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I els atletes pujaran a l’escenari
El grup Manel ofereix finalment aquest dimecres el concert ajornat a La Faràndula

LLU ÍS  FRANCO

El quartet Manel, en la seva concorreguda actuació a La Bassa de Sant Oleguer, al festival Embassa’t, el 2011

Ha arribat el dia. Quasi 
to tes les entrades 
exhaurides per a 
sentir els tem es del 
ó\sc Atletes, baixin de 
¡'escenari (Warner- 
Discmedi, 2013), però 
amb alguns vaivens 
previs. El concert de 
La Faràndula va canviar 
de data per malaltia 
de Guillem Gisbert. 
L’esperada cita és 
aquest dimecres.

CARLES CASCÓN

La Faràndula s 'om plirà fins 
dalt aquest dimecres amb un 
dels valors segurs de l'Ibex 35 
del pop català, el grup barce
loní Manel, to t i que a vegades 
hi hagi sotregades d 'in fa rt a la 
borsa.

Els promotors de Sabadell 
UiU, que ja  van patir el tras
bals de posposar el concert 
d 'E ls Rets per una crisi d 'an
s ie ta t de Lluís Gavaldà prèvia 
a la sortida del seu disc, van 
haver de fer el mateix amb 
Manel, amb to t l'a foram ent 
venut, per una malaltia de Gui
llem Gisbert (un pneumotòrax 
espontani) que li exigia dues 
setmanes de riguròs repòs.

El canvi de data del 8  de 
novembre al 4  de desembre 
-aques t dimecres, en una set

mana marcada pel fe s tiu -  va 
provocar «un allau de peticions 
de devolució» que va alarmar 
els cosins Urpí, de UiU Pro
motors, ja  tocats per no haver 
om plert La Faràndula amb 
Lax'n ’Busto.

A foram ent ple

Per sort, el públic sabadellenc 
va reaccionar i en 48  hores 
les xifres van tornar a pujar i 
poques entrades quedaven ja 
ahir a la venda, dispersades.
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Portada del tercer disc

Amb un immillorable aspecte, 
sim ilar al que van proporcionar 
Els Amics de les Arts (concert 
també organitzat per UiU), 
rebrà el teatre municipal el 
singular i exitós quartet des
prés que, el 2011, proporcio
nés la m illor xifra de públic de 
to tes les edicions del festival 
Embassa't.

El canvi de La Bassa de Sant 
Oleguer al teatre arriba també 
amb un material que mostra 
uns Manel a vegades irònics

(Un directiu em va a acomia
dar) i a ltres cops inquietants 
(Imagina't un nen), amb Gui
llem Gisbert, Roger Padilla, 
M artí Maymó i Arnau Vallvé 
fidels a la seva narrativa.

El seu tercer treball també 
ha estat el disc d 'o r més fu l
gurant de la h istòria del pop 
cantat en català després de 
publicar E/s millors professors 
europeus (2008) i 10 milles 
per veure una bona arma
dura (2011) ■

LL. FRANCO

‘Vals-blessé(e)’, música i circ a L’Estruch

Daraomai-Zuid, companyia formada 
per M artí Soler i Fèlix Cucurull, surt 
dels clixés habituals amb un especta
cle, Vals-blessé(e), on combina teatre,

música i circ. El va presentar amb un 
passi obert d issabte a L’Estruch, on 
han treballa t en residència durant la 
setmana passada.

LL. FRANCO

Els contes clàssics, en titelles a rArlequí

El petit teatre del carrer del Sol dedi
cat sobretot a ls tite lles, l'Arlequí, 
continua amb bona resposta del 
públic les funcions del seu especta

cle actual, on es combinen els tres 
contes clàssics En Patufet, La llebre i 
la tortuga i Les 7 ca bretes i el llop, de 
divendres a diumenge.


